Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
JEZUSOV KRST
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za +Albina in Marijo Brumec (obl.)
13. 01. 2019
ter Leopolda in Marijo Zadek
Ponedeljek 14. 01. 2018
Ob 17.00 za + Matildo Frešer (1474)
Feliks Nolanski, duhovnik
Torek 15. 01. 2019
Ob 17.00 za + Leopolda Juga (1500)
Mihej, Habakuk, preroka
Sreda 16. 01. 2019
Ob 17.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) in
Honorat, škof
sorodnike
Četrtek 17. 01. 2019
Ob 17.00 za + Terezijo Zorko (1433)
Anton (Zvonko), pušč.
Petek 18. 01. 2019
Ob 17.00 za + Ano Vagner (1815)
Marjeta Ogrska, kneginja
Sobota 19. 01. 2019
Ob 7.00 za +Marijo Sajko (obl.), Antona in MakFriderik Irenej Baraga
sa
2. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Družinska nedelja
Ob 10.00 pri Sv. Joštu za +Antona, Jožefo in
Nedelja verskega tiska
Marijo Pliberšek
20. 01. 2019
1. Z današnjim dnem sklepamo božični čas. Po stari navadi še zapojemo
kakšno božično pesem ob koncu maše, nekje do svečnice, liturgično pa
že vstopimo v čas med letom, ko ne obhajamo posebnega vidika Kristusove skrivnosti, pač pa se spominjamo Kristusove skrivnosti v njeni polnosti, zlasti ob nedeljah.
2. Včeraj
smo
imeli
dekanijsko
srečanje
mladih. Srečanja se je
udeležilo 50 mladih. Z
nami je bil g. Martin
Golob iz Bohinja, kaplan
Robi Sekavčnik, ob
koncu pa se nam je še
pridružil dekan Peter
Leskovar. G. Martin je
mladim spregovoril o
uporabnosti interneta za
širjenje evangelija in za
posredovanje prave podobe Cerkve. Iskrena hvala mladim za udeležbo in
sodelovanje, predvsem pa g. Martinu za veselo pričevanje o duhovništvu!
3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Jezus ni imel greha, ker je Bog. Zato ni potreboval, da bi moral biti
krščen. Zakaj se je dal krstiti?
1. Jezus se je dal krstiti, da bi posvetil krstno vodo za
kristjane. S tem dejanjem je bila voda blagoslovljena.
2. Jezus je stopil v vodo naše grešnosti, se utelesil in
vzel nase naše grehe, da bi nas pripeljal domov k
Očetu (sv. Ignacij Antiohijski).
3. Jezusov krst je začetek njegovega javnega delovanja, mesijanskega služenja in odrešenjskega dela.
4. Jezusov krst je uradno razodetje Jezusovega božanstva. Oče ga
razglasi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Jezus ni le človek, ampak tudi Bog. Po njem smo udeleženi življenja v Svetem
Duhu. 5. Jezus je s krstom izpolnil Očetovo voljo.
4. maja 2019 bo v naši župniji sv. birma.
Kaj je poslanstvo botra in kdo sme biti boter?
V zgodovini Cerkve smo uporabljali tri izraze za botra: garant, to je tisti,
ki garantira, da je birmanec dobro pripravljen za prejem sv. birme;
sponzor, to je tisti, ki se žrtvuje za birmanca, mu pomaga rasti v
evangeliju in se zanj razdaja; pater ali mater, duhovni oče ali mati, ki
moli za birmanca. Zato Cerkev določa:
- da je vsaj 16 let star, da je bil pri krstu, birmi in 1. sv. obhajilu
- da je katoličan in da živi primerno veri (samski ali cerkveno poročen)
- tisti, ki bo skrbel, da bo njegov birmanec živel kot resnična Kristusova
priča in vestno spolnjeval dolžnosti, ki so povezane s tem zakramentom
(kann. 874; 892)
Jezusov krst
Dekliška nedelja
13.01.2019
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.01.2019
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.01.2019

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik
7.00:
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Mira Rubin
7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Albin Pučnik

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 12. 2018
petek, 14. 12. 2018
petek 21. 12. 2018
petek 28. 12. 2018
petek 4. 01. 2019
petek 11. 01. 2019
petek, 18. 01. 2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 25. 01. 2019
petek 01. 02. 2019
petek, 08. 02. 2019
petek, 15. 02. 2019
petek, 22. 02. 2019
petek, 01. 03. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNIK TEDNA – sveti Feliks Nolanski, duhovnik
Feliks, po naše Srečko, je tretje najbolj pogostno ime med svetniki. Kljub temu
med številnimi, ki ga nosijo, ni kakšne »vidnejše« osebnosti. Feliks iz Nole je
prav gotovo eden bolj znanih, saj so ga v starem veku zelo častili. Njegov grob
in nad njim postavljena cerkev sta že v 5. stoletju postala pravi romarski kraj. V
obliki pesnitve nam je njegovo življenje ohranil sv. Pavlin iz Nole, ki ga je visoko
cenil, priča njegovega češčenja pa je tudi papež Damaz (305–384). Feliks je bil
že zgodaj posvečen v duhovnika in postal zaupni prijatelj domačega škofa
Maksima. V času krutega Decijevega preganjanja je škof Maksim, ki je bil že v
letih, pobegnil v gore, Feliks pa je pogumno skrbel za vernike, ki so bili brez
vodstva. Zaprli so ga in mučili, a ga je angel na čudežen način, kakor apostola
Petra, osvobodil okovov in rešil iz ječe, Feliks pa je poiskal ostarelega škofa in
ga negoval. S sokom gozdnih jagod ga je okrepčal, da se je za kratek čas lahko
vrnil na svoj škofovski sedež. Preganjanja
niso ponehala, Feliks pa je ves čas nesebično skrbel za vernike, jih poučeval in
opogumljal, zlasti s svojim zgledom. Še
enkrat je bil na čudežen način rešen pred
zasledovalci: skrit v sodu je čakal šest
mesecev, da je preganjanje minilo, nato pa
se je vrnil v mesto. Škof Maksim je medtem
umrl, zato so na njegovo mesto izbrali Feliksa. Ta je škofovsko čast odklonil in se
kot preprost duhovnik še naprej posvečal
pastoralnemu delu. Zadnja leta življenja je
preživel v askezi, kot kmet obdeloval njivico za svoje preživetje in se razdajal za
druge. Čeprav je umrl naravne smrti, ga zaradi številnih preganjanj in mučenj, ki
jih je prestal, že od vsega začetka častimo kot mučenca. Ime: orig. lat. Felix:
»srečen, blažen«, tudi »ploden, rodoviten, uspešen«. Rodil se je v začetku 3.
stoletja v Noli, mestu vzhodno od Neaplja v Italiji, umrl pa okrog leta 260 ali 255
(?), prav tako v Noli. Družina: bil je bogatega rodu, oče se je priselil iz Sirije;
imel je brata Ermija, ki je izbral vojaško kariero. Zavetnik: proti očesnim
boleznim in težavam, proti krivemu pričevanju in krivi prisegi, lažem, zavetnik
domačih živali, oči. Upodobitve: na mnogih slikah ga upodabljajo, kako ga
pajčevina skriva pred pogledi preganjalcev; kot diakona v ječi; kot mladega
duhovnika, ki na svojih ramenih prenaša starčka (škofa Maksima); vklenjenega
v ječi z lončenim vrčem in s črepinjami ob sebi; s šopom gozdnih jagod (kar
simbolizira njegovo skrb za ostarelega Maksima); s pajkom ali angelom ob sebi,
ki mu odstranjuje okove. Goduje: 14. januarja.» "Ko je moj bog videl, da si se
vrnil, je pobegnil, ker ni imel moči nad tvojimi krepostmi. Če se te torej že
moj bog tako boji, koliko bolj bi se te moral jaz!" (Tako je po »Zlati legendi« izjavil poganski duhovnik, preden se je dal Feliksu krstiti.)
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
JEZUSOV KRST
Dekliška nedelja
Ti si moj ljubljeni Sin, …

13. 1. 2019 – 20. 01. 2019

Vsako leto obhajamo teden molitve za edinost kristjanov in sicer
v dneh med 18. in 25. januarjem. Svet je razdeljen,
naša molitev pa je skupna in zato močna. Glavna
tema molitve je vzeta iz Pete Mojzesove knjige
(16,18-20), ki se glasi: „Prizadevaj si za pravičnost,
da boš živel.“ Preden je Božje ljudstvo vstopilo v
deželo, ki jim jo je Bog obljubil, so obnovili svojo pripadnost zavezi z Njim.
Kristusova Cerkev je poklicana, da ljudem
nudi „predokus“ Božjega kraljestva. Ker nismo med seboj edini, nam to
ne uspe. Nismo znam,enje Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Kakor
so krivice povečale delitve, ki trgajo narazen družbo, tako so krivice
povečale tudi delitve v Cerkvi. Obžalujemo krivice, ki so vzrok delitev.
Obenem kot kristjani verujemo v Kristusovo moč, ki nam odpušča in nas
ozdravlja. Tako smo zbrani pod Kristusovim križem. Prosimo ga za milost, da se krivice in delitve končajo
Molitev za edinost kristjanov
O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi.
Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi
na zemlji združeni, kakor
so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa
Kristusa,
po
priprošnji prečiste Device
Marije, svetega Cirila in
Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.

